DIADA DE SANT JOAN 2022
La Diada de Sant Joan la dediquem a conèixer l’espai geogràfic on s’ha desenvolupat la
història que ens conforma com a realitat nacional. Enguany canviarem el format però en
cap cas la idea de fons presentant-vos dos llibres d’actualitat i que acaven de presentar-se
al mercat: La (R)ecopilació d’(A)ccions (G)enocides contra la nació catalana i Qui va ser
realment Carles Emili Montañés?
El primer ens brinda l’oportunitat de conèixer les diferents lluites que han tingut lloc en moments històrics puntuals en diferents espais geogràfics de la nostra nació i que la repressió conseqüent ha merescut el qualificatiu
d’acció genocida. El segon ens permetrà conèixer el procés d’electrificació de les zones industrials i de les zones
productores d’aquesta electricitat que podrem seguir a partir de la vida d’un personatge cabdal i desconegut de
la Catalunya de principi del segle XX. Personatge que ens permetrà atansar-nos a la comarca del Matarranya d’on
pervenia la seva família.
Els dos actes de la Diada de Sant Joan 2022 es faran a la seu del Memorial 1714 i la presentació dels conferenciants
anirà a càrrec de Jordi Miravet Sanç, president de l’entitat.

• Dia 22 de juny a les 19 h
La (R)ecopilació d’(A)ccions (G)enocides contra la nació catalana
Llibre que presentarà LLUÍS GARCIA I SEVILLA del que ha estat el seu coordinador, impulsor del
projecte i qui ha marcat la metodologia per al seu desenvolupament.
Nascut a València l’any 1944 (gestat a Palma, hi tornà al cap de 15 dies). Actualment resideix a
Sant Cugat.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 1969 i Grau 1970. Especialista
en Psiquiatria, Escola Professional de Psiquiatria. Universitat de Barcelona, 1973. Doctorat en
Medicina i Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona el 28 d’octubre 1974. Va ser el seu
director de tesi el Dr. Delfí Abella. Va obtenir per unanimitat del tribunal
avaluador una qualificació d’Excel·lent Cum Laude.
Professor Idoneïtzat de Psicologia Mèdica, Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona. Fins al 13 setembre 2009. Professor Emèrit
de Psicologia Mèdica, Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. Facultat de Medicina,
Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l’1 octubre 2009 fins a l’1 novembre 2015. Director
del DiR (Desenvolupament i Recerca) de Sèpal. Membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, com a representant de les Ciències de la Conducta, des del
15 juny 1998 a 8 octubre 2014, i des d’aleshores membre emèrit.
Ha tingut nombrosos càrrecs assistencials i acadèmics així com ha fet un gran nombre de comunicacions científiques de recerques i conferències sobre temes de psicologia i psiquiatria i també
durant anys ha fet comunicacions i treballs de recerca sobre la qüestió nacional que ara culmina
com a coordinador (que és com ell vol ser qualificat) del llibre (R)ecopilació d’(A)ccions (G)enocides contra la nació catalana.

• Dia 29 de juny a les 19 h
Qui va ser realment Carles Emili Montañés?
Presentació a càrrec del seu autor JOAQUIM MONTCLÚS.
Nascut l’any 1957 a Tortosa de família de Calaceit (Matarranya) i on hi ha residit sempre.
És historiador i periodista. Té publicats més de vint llibres sobre la Franja de Ponent i ha biografiat
persones senyeres de la història de Catalunya moltes d’elles que han tingut relació o que pervenen
de la Franja, com és el cas del seu darrer llibre que aquí anunciem.
És autor també entre d’altres de: La Franja de Ponent avui; Una vila medieval entre fronteres; La catalanitat de la Franja de ponent, La Franja de Ponent aspectes històrics
i jurídics; Vicenç Ferrer i Ramos, mestre i referent i El Matarranya.
Com a periodista ha col·laborat durant anys amb Catalunya Ràdio i també en les principals capçaleres periodístiques de Barcelona i d’arreu del País
Des de fa més de vint anys, és membre del patronat de Fundació Universitat Catalana d’Estiu de
Prada (Conflent) i també del seu Equip Rector com un dels vicerectors territorials i hi coordina els
cursos d’introducció als Països Catalans. Ha estat becat per la Fundació Jaume Bofill, Òmnium
Cultural, el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat guardonat
amb diversos premis, com ara el Jaume I d’Acció Cívica per la Fundació Jaume I.
Actualment és president de l’Associació Cultural del Matarranya.
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